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På opfordring har JD Engineering i samarbejde med DTU og Energi 
Midt sammensat et teknisk seminar, hvor vi ser nærmere på 
funktion og brug af fiber som medie i vor dagligdag. 

Hvor blev lyset dog af? 

1: Hvad - (hvad gennemgår vi)  
 
- Hvad sker der på lysets vej og hvad påvirker det imellem udstyret 
- Hvad er teorien bag fiber, hvorfor virker det 
- Hvad kan vi i dag og hvor bringer fremtiden os hen 
- Stik og fibertyper 
- Daglig omgang og alm sikkerhed med fiber 
- Hands on 

 
 
2: Hvorfor (hvad får du ud af det, og hvad kan det bruges til)  
 
- Vi lever i en kompleks verden med en masse teknik som ofte er 

forbundet med fiber, ofte tager vi det for givet at det virker, men 
en gang imellem sker der noget som vi umiddelbart syntes er 
uforklarligt. Seminaret er tænkt som en let tilgængelig måde at 
forstå hvad der kan være af faldgrupper og hvordan man kan 
eliminere og undgå disse i sit daglige arbejde. 

 
 

 
3: Hvordan (sted, tidspunkt, agenda og praktik) 
 
Sted:    JD Engineering, Marielundvej 46C, 2730 Herlev 
Tidspunkt:  Torsdag 9/4 eller fredag 10/4 - kl. 9:00 - 16:00 
Tilmelding:  jan@jde.dk 
OBS! Begrænset antal pladser 
Pris:    750 kr   
Agenda: 
09:00   Start og velkomst 
09:30 – 12:00  Teori 
12:00 - 13:00   Let frokost og networking 
13:00 - 16:00  Hands-on 
Seminaret afholdes som altid i vores Værksted / Showroom. 

 
 
 

JDE tilbyder: 

Fiber Seminar 

1 Hvad gennemgår vi  

2 Hvorfor gennemgår vi 
 dette 

3 Hvornår og hvordan 

 
For yderligere information: 

Jan@jde.dk 

Mob: 20 21 04 56 

Lad os hjælpe dig med 
at se lyset 

 
DESIGN –  PLANLÆGNING -  INSTALLAT ION -  SUPPORT -  LØSNINGER -  YDELSER  -  PRODUKTER  

Seneste tilmelding:  

fredag den 3. april 

- Vi glæder os til at se dig - 

 

Fiber seminar 
 

mailto:jan@jde.dk
http://www.ihse.com/

